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ČJ.:49805/2022-VLRZ/S/ZR-VP 

RIS:2022-FS0-06-000027-001 

DODATEK Č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 36813/2022-VLRZ/S/ZR-VP 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem VRÚ Slapy MUDr. Miloslavem Kubíčkem, Ph.D., MBA 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Lesarb company s.r.o. 

 se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 zapsaná v obchdním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spi. Zn, C252684 

 zastoupená Ing. Dávid Tomašák 

 IČO: 04723805, DIČ: CZ04723805 

 Bankovní spojení: 

 Adresa pro doručování korespondence: Milovanice 2, 257 01 Postupice 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

se v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj.36813/2022-VLRZ/S/ZR-VP (dále jen 

„smlouva“), s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně 

nepředpokládatelné okolnosti, které jsou věcně specifikované v příloze tohoto dodatku, 

změnovém listu č. 01, primárně spočívající v provedení většího počtu kácení dřevin a tím 

spojených prací, kácení stromů a likvidaci dřevního odpadu, které jsou nově rizikové a brání 

zhotoviteli k řádnému plnění díla, dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek 

č.1“): 

1. Důvod změny smlouvy a věcné peněžité změny v plnění smlouvy vymezuje 

a) Změnový list č. 01, který je k tomuto dodatku č. 1 připojen jako příloha č.1 a 

b) Rekapitulace ceny, která je k tomuto dodatku č. 1 připojena jako příloha č.2 

 

2. Dosavadní znění článku 1.2. se rozšiřuje o nový článek: 

1.2.1. Provedení arboristických a dendrologických prací dle zpracovaného změnového 

listu č. 01, který je jako příloha č.1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy.  

      3.  Dosavadní znění článku č. 2.1. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

 2.1. Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 1.415.000,- Kč bez 

DPH (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc korun českých). V takto stanovené ceně za dílo 
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jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na 

dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena na základě rozpočtu 

uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Ceník zhotovitele a po změnách provedených na základě 

změnového listu č. 01, který je jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy, a rekapitulace 

ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1. Cena za plnění je stanovena takto: 

Tato cena za dílo byla stanovena dle následujícího rozpočtu:  

Položka Počet  
Měrná 

jednotka 

Cena za 1 ks  
v Kč bez 

DPH 

Cena celkem 
v Kč bez 

DPH  

Arboristické zásahy - sumarizace  

Bezpečnostní řezy celkem 26 ks 5 000  130 000  

Obvodové redukce celkem 2 ks 8 000  16 000  

Lokální redukce z důvodu stabilizace 99 ks 3 000  297 000  

Lokální redukce směrem k překážce 2 ks 2 000  4 000  

Stromy ke kácení - sumarizace  

Stromy ke kácení 160 m3 celkem 365 ks 2 000  730 000  

Provedení krácení všech pokácených 
stromů na délku 4 m 

kpl kpl 36 000  36 000  

Příplatek za šetrnou manipulaci a 
vyvezení vytěženého dřeva, tak aby byl 
zachován stávající porost v místě těžby 

kpl kpl 36 000  36 000  

Likvidace vzniklého dřevního odpadu při 
dendrologických a arboristických pracích 
(větve apod.) štěpkováním  

kpl kpl 36 000  36 000 

 

 

 
 

Přesun pokácených stromů v max. délce 
4 m na místo deponie, jednotlivé dílce 
ploch zakázky mají vlastní deponii 

kpl kpl 36 000  36 000  

Vyřezání náletových dřevin (líska, akát, 
habr) do průměru 10 cm (vč. likvidace 
štěpkováním) 

3000 m2 30  90 000  

Postupné kácení  1 Ks 4000 4000  

Celkem 1 415 000 
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4.  Ke smlouvě se jako: 

1) příloha č. 2 připojuje změnový list č. 01; tento změnový list č. 01 je rovněž jako příloha 

č. 1 připojen k dodatku č.1 smlouvy; 

2) příloha č. 3 připojuje rekapitulace ceny; tato cenová kalkulace je rovněž jako příloha č. 

2 připojena k dodatku č. 1 smlouvy. 

 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osob v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). 

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o 

registru smluv).  

 

 

 

 

 

V Slapech dne      V Praze, dne:  

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

 

………………………………………….   ………………………………… 

MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA   Ing. Dávid Tomašák 

Ředitel VRÚ Slapy nad Vltavou    jednatel, Lesarb company s.r.o. 
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Příloha č. 1 dodatku čj: 49805/2022-VLRZ/S/ZR-VP : Změnový list 

 

ZMĚNOVÝ LIST 

Dílo:  Objekt: Číslo ZL: 

VRÚ Slapy nad Vltavou - Arboristické a dendrologické práce v areálu 
VRÚ Slapy 

  01 
       

Objednatel: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice IČO: 00000582 

Zhotovitel: 

Lesarb company s.r.o. 

Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 04723805 
       

Popis změny:       

Dílčí změny rozsahu provedení arboristických a dendrologických prací v areálu VRÚ Slapy.  Položkově 
specifikované ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.  

       

 Údaje v Kč bez DPH:     

 Cena vypuštěných prací 
Cena dodatečných 

prací 
Saldo 

   146 000,00 146 000,00 
       

Potvrzení změnového listu      

       

Za zhotovitele jméno: Ing. Dávid Tomašák datum   podpis   

       

Za objednatele  jméno: Ing. Chlasták Radek datum    podpis   

       

Vyjádření AD    
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Změnový rozpočet: 

Položka Počet  
Měrná 

jednotka 

Cena za 1 ks  
v Kč bez 

DPH 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

 

Arboristické zásahy - sumarizace  

Postupné kácení 1 ks 4000 4000  

Stromy ke kácení - sumarizace  

Stromy ke kácení  59 ks 2000 118000  

Provedení krácení všech pokácených 
stromů na délku 4 m 

kpl kpl 6000 6000  

Příplatek za šetrnou manipulaci a 
vyvezení vytěženého dřeva, tak aby byl 
zachován stávající porost v místě těžby 

kpl kpl 6000 6000  

Likvidace vzniklého dřevního odpadu při 
dendrologických a arboristických pracích 
(větve apod.) štěpkováním  

kpl kpl 6000 6000 

 

 

 
 

Přesun pokácených stromů v max. délce 
4 m na místo deponie, jednotlivé dílce 
ploch zakázky mají vlastní deponii 

kpl kpl 6000 6000  

Celkem 146 000 
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Příloha č. 2 čj: 49805/2022-VLRZ/S/ZR-VP: Rekapitulace ceny 

 

VRÚ Slapy nad Vltavou - Arboristické a dendrologické práce v areálu VRÚ Slapy 

 

Základní cena dle SoD v Kč bez DPH   1.269.000,- 

Změna dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH     146.000,- 

Konečná smluvní cen v Kč bez DPH                            1.415.000,- 




